
 

 

2017كانون األول/ديسمبر   - 6التنقيح  -مدونة قواعد السلوك لموردي األمم المتحدة   

 

 

18-05871 (A) 

 

 

 مدونة قواعد السلوك لموردي األمم المتحدة  
كتحرتام حقوح اإلنسةةةةةةةةةةت  ا،سةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةيا : القيم املكرسةةةةةةةةةةا م  يملتح ا، م امل      ميثاق األمم المتحدة

  هي مبملتبا ا،ه اف املستوا  م احلقوح بني الرجل واملرأ والع الا االج متعيا  والكرا ا اإلنستنيا  واحرتام 
 بلوغهت. (1)العليت اليت ي وقع  ن  وردي ا، م امل    

لشركتت اليت أنشئت ل عم  شتركا كل دوليا طوعيا ملواطنا ااالتفتح العتملي هو شبكا : االتفاق العالمي
لشةةةةةةةةةةةةةةةركتت واملبتد  لاملسةةةةةةةةةةةةةةة ولا  املواطنازيز  ن القطتع اخلتص واجلهتت االج متعيا الفتعلا ا،خرى ل ع

وتشةةةاع ا، م امل     بقو   يع املوردين  ال صةةة ي ل   يتت العوملا. ن أجل  العتمليااالج متعيا والبيئيا 
على املشةةةةتركا بنشةةةةتا م االتفتح العتملي. واقيقت ض،ا العر   و اةةةةعت ه،ا امل ونا اعرتاات ب  يا املبتد  

اتفتح ا، م امل     العتملي  وي نظر إليهت على أهنت وسةةيلا هت ا ل  م  بتد  االتفتح م العشةةر  الوارد  م 
عمليتت ا، م امل    . وتعتجل امل ونا املسةةةةةةترل امل رجا م االتفتح م قتالت حقوح اإلنسةةةةةةت   والعمل  

عتملي. وم وسةةع املوردين والبيئا  و كتا ا الفسةةتد  كمت ينبعي تفسةةه ه،ا امل ونا بطريقا ت فال واالتفتح ال
امله مني ب عم االتفتح العتملي والراغبني م احلصةةةول على  زي   ن املعلو تت بشةةة   املبتد  العشةةةر    يتر  

 .www.unglobalcompact.org وقع االتفتح العتملي على الشبكا 
: ت ع رب  عةةةتيه العمةةةل الةةة وليةةةا )أي االتفةةةتقيةةةتت وصااااااااااايااال الاادوليااة المتعلقااة  ااالعماا االتفاااقيااال والت

 نظما العمل ال وليا  وهي الوكتلا الملالثيا امل خصةةةةةةةصةةةةةةةا املرتبطا  وال وصةةةةةةةيتت( على الن و ال،ي واةةةةةةةع  
امل     قوم علي   عظم ه،ا امل ونا لقواع  السةةةةلوت. وت وقع ا، م يبت، م امل      مبملتبا ا،سةةةةتذ ال،ي 

 ن أي  ورد يق م  ن اتت أو خ  تت إىل ا، م امل     أ  ي قي  بقيم  يملتقهت  وبتملبتد  امل علقا مبعتيه 
 .(2)أدنتا 9إىل  4العمل ال وليا اليت يرد  وجز ضت م الفقرات  ن 

 
 يع  ن  م امل     ا،على  ت ت وقع  أحكتم   ونا قواع  السةةةةةةةلوت ه،ا  تنص نطاق التطبيق: - 1

ه،ا املبتد  تنطبال . وت وقع ا، م امل     أ   عهم ن ت عت لمما، م امل     و املسةةةةةةةةةةةةةةةالني ل ى املوردين 
 ن وامل عةةتقةة ين  عهم   ماملرتبطةةا هو وعلى الكيةةتنةةتت ا،م والكيةةتنةةتت الفرعيةةا   مو وظفيهاملوردين على 

والكيتنتت ا،م والكيتنتت الفرعيا   مفيه وظيكفلوا إبالغ املوردين أ   ن البتطن. وت وقع ا، م امل     
  وأ  ي م ذلك بتللعا احملليا وبطريقا  ونا قواع  السةةلوت ه،امب  ن البتطنوامل عتق ين  عهم   ماملرتبطا هو 

ولكي ي سةةل للمورد أ  يسةةال نفسةة  م قوارم  وردي ا، م امل     أو أ  يقوم ب عمتل  اجلميع.يفهمهت 
   جيب علي  أ  يقرأ ه،ا امل ونا اليت ت ضةةةةةةةةمن قواع  السةةةةةةةةلوت وأ  يقر ب هنت تنص جتتريا  ع ا، م امل   

على املعتيه ال نيت امل وقعا  ن  وردي ا، م امل    . وبتإلاةةةةةةةةةتاا إىل ذلك  ينبعي أ  يالح  املوردو  أ  
د بعض أحكتم   ونا قواع  السةةةةةةةةةلوت ه،ا سةةةةةةةةة كو   لز ا للموردين م حتلا  نو أح هم عق ا  ن عقو 

ا، م امل     عمال ب حكتم وشةةةةةةةةةةةةةةةروا أي عق   ن ه،ا القبيل. وق   نع ع م اال  ملتل لبعض ا،حكتم 
ك،لك املوردين  ن ال  هل لل صةةةةةةةةةةةةول على عق   ت  على الن و املبني م وثترال االل متذ الصةةةةةةةةةةةةتدر  عن 

__________ 

إىل ا، تنا العت ا لأل م امل      وبرا م ا، م امل      “ا، م امل    ”م ه،ا امل ونا لقواع  السةةةةةةةةلوت  تشةةةةةةةةه عبتر   (1) 
وصةةةةنتديقهت  والوكتالت امل خصةةةةصةةةةا ال تبعا لأل م امل     والكيتنتت ا،خرى اليت تن مي إىل  نظو ا ا، م امل     اليت 

 ن طريال شبكا املشرتيتت ال تبعا للانا الرايعا املس وى املعنيا بتإلدار .اع م ت ه،ا امل ونا لقواع  السلوت ع

-www.ilo.org/global/standards/lang كن احلصةةةةول على النص الكت ل التفتقيتت  نظما العمل ال وليا  ن املوقع:  (2) 

en/index.htm. 

http://undocs.org/ar/www.unglobalcompact.org
https://undocs.org/ar/www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm
https://undocs.org/ar/www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm
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  ا،حكتم والشروا  نظما أو أكملر  ن  نظمتت ا، م امل    . واملوردو  احمل ملو    عوو  إىل اس عرا
احمل د  م سةةةةةيتسةةةةةتت العقود واملشةةةةةرتيتت اجلتري هت العمل م املنظمتت ال تبعا لأل م امل     اليت يودو  

 القيتم ب عمتل جتتريا  عهت  ن أجل ال  ك   ن أهلي هم م احلتار واملس قبل.
املعتيه ال نيت امل وقعا تنص ا،حكتم الوارد  م   ونا السةةةةلوت ه،ا على  التحسااايل المتواصااا : - 2

 ن  وردي ا، م امل    . وت وقع ا، م امل      ن املوردين أ  يعملوا جته ين على ال فوح على أاضةةةةةةل 
املمترسةةةةةةةةةةةتت على الصةةةةةةةةةةةعي  ال وى وم قتل العمل املعق على ح  سةةةةةةةةةةةوا . كمت ت وقع ا، م امل      ن 

لبتطن على كفتلا السةةةةةةةةةةةةةعي جته ين لل قي  مببتد   ورديهت أ  يشةةةةةةةةةةةةةاعوا  ورديهم وامل عتق ين  عهم  ن ا
وأ  يعملوا  عهم ل  قيال ه،ا اض ف. وت رت ا، م امل     أ  بلوغ املعتيه    ونا قواع  السةةةةةةةةةةةةةةةلوت ه،ا

املنصةةةوص عليهت م   ونا قواع  السةةةلوت ه،ا هو عمليا حركيا أكملر  نهت سةةةتكنا  وهي تشةةةاع املوردين 
 كت  العمل ل يهم تبعت ل،لك. على االس مرار م اسني ظروف  

ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت  ك   أدىن  أ  يكونوا ق  واةةةةةةةعوا  اإلدارة والرصاااااد والتقييم: - 3
أه اات وااةةةةةةة ا  ن أجل اسةةةةةةة يفت  املعتيه املنصةةةةةةةوص عليهت م   ونا قواع  السةةةةةةةلوت ه،ا. وت وقع ا، م 

دار  ي علال مبضةةةةةمو    ونا قواع  السةةةةةلوت ه،ا وأ  امل      ن  ورديهت أ  يقو وا بواةةةةةع نظتم  الرم لإ
يعملوا على تعه ا  وأ  يقو وا بصةةةةةةةةةور  اعتلا بتسةةةةةةةةة عرا  عمليتيم اإلداريا وال اتريا ورصةةةةةةةةة هت وتع يلهت 
لكفتلا اتستقهت  ع املبتد  املنصوص عليهت م   ونا قواع  السلوت ه،ا. وي شاع املوردو  املشرتكو  م 

على إعمتل  بتد  االتفتح وإبالغ أصةةةةة تل املصةةةةةل ا سةةةةةنويت بتل ق م ال،ي  ر ون   االتفتح العتملي بقو 
م ه،ا الصةة د. وق  تقوم ا، م امل     بتل  ك   ن تعيني  عتل لإزت  وإنشةةت  نظم إداريا لكفتلا اقيال 

رد على املبتد  املنصةةةةةةةةةوص عليهت م   ونا السةةةةةةةةةلوت ه،ا  و كن أ  ي ثر ال قتعو عن ذلك م ق ر  املو 
ال عت ل  ع ا، م امل     م املسةةةةةةةة قبل. و كن أ  تقوم ا، م امل       ن أجل اسةةةةةةةة عرا  ال ق م ال،ي 
 ر ا املوردو  وامل عةةتقةة و   عهم  ن البةةتطن م تنفيةة،  ةة ونةةا قواعةة  السةةةةةةةةةةةةةةةلوت  بةةت ةةتذ   ل  املبةةتدرات 

ي  وب   يشةةةةةةةةه وا على أنفسةةةةةةةةهم أهنم   مللو  ال اعما  مبت م ذلك  طتلبا املوردين بتالل زام بتالتفتح العتمل
مل ونا قواع  السةةةةةةةةةةةةةةةلوت  والقيتم م بعض احلتالت بيجرا  عمليتت تقييم وتف ي   ي انيا ملرااال املوردين 

 و رااال امل عتق ين  عهم  ن البتطن.
 

 العم :  
 ورديهةةةةةت أ  ت وقع ا، م امل  ةةةةة    ن  حرية االنتساب إلى الجمعيال والمساومة الجماعية: - 4

اجلمعيتت وال نظيم ورعتيا  صةةةةةةةةةتحلهم وال اتع عنهت االن سةةةةةةةةةتل إىل  يعرتاوا حبال العمتل دو  متييز م حريا
وم املسةةةةةةةةةةةةةتو ا اجلمتعيا  وأ  يواروا ضم احلمتيا  ن أي إجرا  أو أي شةةةةةةةةةةةةةكل  خر  ن أشةةةةةةةةةةةةةكتل ال مييز 

تا  ن ا،نشةةةةةةةةةةةةةطا النقتبيا االاةةةةةةةةةةةةةطالع ب ي نشةةةةةةةةةةةةة ي علال مبمترسةةةةةةةةةةةةةا حقهم م تكوين اجلمعيتت أو ايمت
 .(3)املفتواا اجلمتعيا أو
 

__________ 

  بشةة   احلريا النقتبيا ويتيا حال 87رقم ه،ا املبتد   نصةةوص عليهت م االتفتقي ني ا،سةةتسةةي ني ملنظما العمل ال وليا  (3) 
 .1949احلال م ال نظيم واملفتواا اجلمتعيا  لعتم   98  ورقم 1948ال نظيم  لعتم 
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ت وقع ا، م امل  ةة    ن  ورديهةةت حظر العمةةل اجلربي أو اإللزا ي  العماا  الجبري  و اإللمامي: - 5
 .(4)جبميع أشكتل 

ت وقع ا، م امل  ةة    ن  ورديهةةت أال يقو وا بةةتسةةةةةةةةةةةةةةة خةة ام: )أ( ا،طفةةتل الةة،ين  عما  األففاال: - 6
سةةنا  وال،ين تزي  أعمترهم عن ذلك السةةن  إذا كت  احل  ا،دىن للسةةن املسةةمو   14أعمترهم ت اتو   ال
جزريت  أو إذا كت  السةةةةةةةةةةن املقرر  قتنونت للعمل م البل  أو البل ا  اليت سةةةةةةةةةةي م ايهت تنفي، العق   كليت أو ب 

شةةةةةةةةةةةةةةةختص ال،ين تقل لنهتيا ال عليم اإللزا ي م ذلك البل  أو البل ا  أعلى  ن ذلك السةةةةةةةةةةةةةةةن  )ل( ا،
سةةةنا ،دا  عمل يع رب حبكم طبيع   أو حبكم الظروف اليت جيري ايهت أ   ن املرجو أ   18أعمترهم عن 

 .(5)يفضي إىل ارر م ص ا ذلك الشخص أو سال    أو أخالق 
ي علال  : ت وقع ا، م امل  ةة    ن  ورديهةةت أ  يكفلوا املسةةةةةةةةةةةةةةةةتوا  م الفرص واملعةةت لةةا ايمةةتالتمييم - 7
تالسةةةةةةة خ ام واملهنا  دو  أي متييز على أسةةةةةةةتذ العرح أو اللو  أو اجلنو أو ال ين أو الرأي السةةةةةةةيتسةةةةةةةي ب

ا،صةةةةةةةةةةةةل القو ي أو االج متعي أو أي سةةةةةةةةةةةةبب  عرتف ب  مبوجب القتنو  الوطق للبل  أو البل ا  اليت  أو
أ  ي خ،وا  يع ال  ابه ت هوا، م امل     ت وقع  ن  وردي. (6)سةةةةةةةةةةةةةةةياري ايهت تنفي، العق  كليت أو جزريت

املنتسةةبا لضةةمت  ع م تورطهم وع م تورا أي  ن الكيتنتت اليت ين مو  ضت أو كيتنتيم الفرعيا أو املن سةبا 
ضم أو امل عتق    عهم م أي ممترسةةتت متييزيا قترما على نوع اجلنو أو غه ذلك  ن املمترسةةتت ال مييزيا 

  علقا بتل وظي  والرتقيا وال  ريب وا،جور واالس  قتقتت.م قتل العمتلا  مبت م ذلك تلك امل
ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أ  يكفلوا  األجور وساااااعال العم  و ااااروا العم  األ ر : - 8

تزي  عن شةةةةةهر واح   وأ  ت اع بكت لهت  بتشةةةةةر  إىل  داع ا،جور بتلعملا القتنونيا  وم ارتات  ن ظما ال
بعي أ    ف  املوردو  بسةةةةةةةةةةال  نتسةةةةةةةةةةب ض،ا امل اوعتت. وينبعي أال يسةةةةةةةةةةمو ب ي العمتل املعنيني. وين

اق طتعتت  ن ا،جور إال م الظروف واةةةةةةةةةةةةةةةمن احل ود اليت ينص عليهت القتنو  أو ا،نظما أو االتفتح 
اجلمتعي الواجب ال طبيال  وينبعي أ  يقوم املوردو  بيعالم العمتل املعنيني ه،ا االق طتعتت ل ى تسةةة ي  
كل داعا  ن ال اعتت. وينبعي أال تكو  ا،جور وسةةةةةةةةةةةةةةةةتعتت العمل وغه ذلك  ن ظروف العمل اليت 

االتفتح ‘ 1’يطبقهت املوردو  أقل  ال  ا  ن أاضةةةةةةةةةةل الظروف السةةةةةةةةةةتر   لليت )أي على الن و الوارد م: 
انني القو ‘ 3’أحكتم ال  كيم  ‘ 2’اجلمتعي ال،ي يشةةةةةةةةةةةةةةةمل قسةةةةةةةةةةةةةةةمت كبها  ن املسةةةةةةةةةةةةةةة خ  ني والعمتل  

الصةةةةةةنتعا املعنيا  ا،نظما الواجبا ال طبيال(  بتلنسةةةةةةبا للعمل ذي الطتبع املمتثل ال،ي ي دى م املهنا أو أو
 .(7)م املنطقا اليت ي دى ايهت العمل

 
__________ 

  1930  العمل اجلربي  لعتم 29رقم سةةةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةةي ني ملنظما العمل ال وليا ه،ا املب أ  نصةةةةةةةةةةةةةوص علي  م االتفتقي ني ا، (4) 
 .1957  إلعت  العمل اجلربي  لعتم 105ورقم   2014والربوتوكول املل ال هت عتم 

 1973  احل  ا،دىن للسةةةةن  لعتم 138رقم ه،ا املب أ  نصةةةةوص علي  م االتفتقي ني ا،سةةةةتسةةةةي ني ملنظما العمل ال وليا  (5) 
 وم اتفتقيا ا، م امل     حلقوح الطفل.  1999  أسوأ أشكتل عمل ا،طفتل  لعتم 182ورقم 

  املسةةةةةةةةةةةةةةةتوا  م ا،جور  100رقم ه،ا املبتد   نصةةةةةةةةةةةةةةةوص عليهت م االتفتقي ني ا،سةةةةةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةةةةي ني ملنظما العمل ال وليا  (6) 
 .1958  ال مييز )م االس خ ام واملهنا(  لعتم 111ورقم  1951 لعتم

  1949  يتيا ا،جور  لعتم 95رقم املبتد   نصةةةةةةةوص عليهت م االتفتقي ني ا،سةةةةةةةتسةةةةةةةي ني ملنظما العمل ال وليا ه،ا  (7) 
   وم عةة د  ن االتفةةتقيةةتت اليت ت نةةتول سةةةةةةةةةةةةةةةةةتعةةتت العمةةل1949  شةةةةةةةةةةةةةةةروا العمةةل )العقود العةةت ةةا(  لعةةتم 94ورقم 

-http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working )انظر:

time/lang--en/index.htm). 

https://undocs.org/ar/http:/www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
https://undocs.org/ar/http:/www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
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   إىل أقصةةةةةةةةةةى ح   عقول عمليت: ت وقع ا، م امل     أ  يكفل املوردو  الصااااااااحة والساااااااا مة: - 9
واملع ات والعمليتت اليت  ضةةةةةةةةع لسةةةةةةةةيطريم    ونا وال تنطوي على  أ  تكو  أ تكن العمل واآلالت )أ(

أي خطر على الصةةةةةةةةةةةةةةة ا  )ل( أ  تكو  املواد الكيميتريا واملواد والعوا ل املتديا والبيولوجيا اخلتاةةةةةةةةةةةةةةةعا 
لسةةةةةةةةيطريم ال تنطوي على أي خطر على الصةةةةةةةة ا عن  ا تذ ت ابه احلمتيا املنتسةةةةةةةةبا  ) ( تواه  البو 

ا املالرما لل يلولا  إىل احل  ال،ي  كن تطبيق  بصةةةةةةور   عقولا  دو  خطر وقوع حواد  و ع ات احلمتي
 .(8)أو  ثتر اتر  بتلص ا

 
 حقوق اإلنسان:  

ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أ  يقو وا ب عم حقوح اإلنسةةةت  املعلنا دوليت  حقوق اإلنساااان: - 10
 .(9) اإلست ات امل علقا حبقوح اإلنست وأ   رت وا يتي هت وأ  يكفلوا ع م الوعهم م

ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أ  يقو وا  المضااااااايقةل  و المعاملة القاسااااااية  و ال إنسااااااانية: - 11
وعالو  على ذلك   ب هيئا بيئا  كن ايهت  عت لا  يع املسةةةةةةةةةةةةةةة خ  ني بتحرتام وكرا ا وأ   تاظوا عليهت.

والكيتنتت اليت ين مو  ضت وكيتنتيم الفرعيا واملن سةةةةةبا ضم وامل عتق    عهم ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت 
أال يسةةةةةةةةةةة خ  وا ال ه ي  بتلعن  أو اإلي،ا  اللفظي أو النفسةةةةةةةةةةةي أو ال  رك و أو االسةةةةةةةةةةة عالل واالن هتت 

. تسةةةةة خ ا  اجلنسةةةةةيني  وأال يشةةةةةتركوا م ذلك أو يسةةةةةم وا ملوظفيهم أو ،شةةةةةختص  خرين يسةةةةة  جروهنم ب
سةةة عالل واالن هتت اجلنسةةةيت  لال  بتلقواع  واملعتيه القتنونيا ال وليا املعرتف هت عتمليت  وكتنت ويظال  اتال

تصةةةةةةةةةرات غه  قبول وسةةةةةةةةةلوكت لظورا م ا، م امل    . وقبل ال خول م اتفتقتت  ع ا، م امل       تا 
 هتت اجلنسةةةةيني  على او  ت ت وقع  ا، م املوردو  علمت مبعتيه السةةةةلوت ايمت ي علال حبظر االسةةةة عالل واالن

ممترسةةا أي نشةةتا جنسةي ‘ 1’امل    . وتشةةمل ه،ا املعتيه  على سةةبيل اململتل ال احلصةةر  حظر  ت يلي: 
تبتدل ‘ 2’ ع شخص دو  سن الملت ن عشر   بصرف النظر عن أي قوانني ت علال بسن الرش  أو املوااقا  

خ  تت أو غه ذلك  ن ا،شةةةةةةةيت  ذات القيما  قتبل اجلنو   أيا  بتلغ  تليا أو ارص عمل أو سةةةةةةةلع أو
( ممترسةةةا أي نشةةةتا جنسةةةي اسةةة عالى أو  هني ،ي شةةةخص. وا، م امل     ت وقع  ن  ورديهت 3و أو )

أ  ي خ،وا  يع ال  ابه املنتسةةةةةةةبا اليت اظر على  وظفيهم أو غههم  ن ا،شةةةةةةةختص ال،ين يسةةةةةةة خ  هم 
ل واالن هتت اجلنسةةةةةةيني. وت وقع ا، م امل     أيضةةةةةةت  ن  ورديهت أ  يقو وا املوردو   ن ممترسةةةةةةا االسةةةةةة عال

ب هيئا وإدا ا بيئا متنع ح و  االسةةةةةةةةة عالل واالن هتت اجلنسةةةةةةةةةيني. وت ضةةةةةةةةةمن عقود ا، م امل     أحكت ت 
ورد بت تذ بشةةةة   ال زام املورد بت تذ ال  ابه املنتسةةةةبا ملنع االسةةةة عالل واالن هتت اجلنسةةةةيني. وإ  ع م قيتم امل

ت ابه وقتريا ملكتا ا االسةةةة عالل واالن هتت اجلنسةةةةيني  وع م إجرا  اقيقتت م االدعت ات امل علقا همت  
وع م ا تذ اإلجرا ات ال صةةةةة ي يا عن  ح و  اسةةةةة عالل أو ان هتت جنسةةةةةيني كلهت ممت يشةةةةةكل أسةةةةةبتل 

قتسةةةةيا  سةةةةت و إطالقت بشةةةة   أي  عت لاإهنت  أي اتفتح  ع ا، م امل    . وعالو  على ذلك  ال  كن ال 
 الإنستنيا أو إكراا أو عقتل ب ين  ن أي نوع  وال بش   أي ي ي  مبعت لا  ن ه،ا القبيل. أو
 

__________ 

 تفةةةتقيةةةتت  نظمةةةا العمةةةل الةةة وليةةةا وتوصةةةةةةةةةةةةةةةيةةةتيةةةت و ةةة ونةةةتت قواعةةة  املمةةةترسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةة،ا املبةةةتد   نصةةةةةةةةةةةةةةةوص عليهةةةت م ا (8) 
-http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational :)انظر

safety-and-health/lang--en/index.htm). 

 ه،ا املبتد   سةةةةةةةةةةةةةةة م    ن اإلعال  العتملي حلقوح اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةت  وهي  نصةةةةةةةةةةةةةةةوص عليهت م اتفتح ا، م امل     العتملي (9) 
 (.http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html )انظر:

https://undocs.org/ar/http:/www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
https://undocs.org/ar/http:/www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
https://undocs.org/ar/http:/www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html
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ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أ  يعملوا جته ين على ع م ال ورا م بيع أو صةةةةةةةةةةنع  األلغام: - 12
 ا،لعتم املضتد  لألاراد أو املكونتت املس خ  ا م صنع ا،لعتم املضتد  لألاراد. 

 
 البيئة:  

وا ت وقع ا، م امل     أ  يكو  ل ى  ورديهت سةةةةيتسةةةةا بيئيا اعتلا وأ  ينصةةةةتع المسااااا  البيئية: - 13
لألنظما وال شةةةةةةةةةةةةةةةريعتت القترما امل علقا حبمتيا البيئا. كمت ينبعي للموردين أ  يقو وا  حيملمت أ كن ذلك  
ب عم اتبتع هنم اوطي إ ا  املسةةةةةةةةةةةةترل البيئيا  وأ  ي خ،وا  بتدرات ل عزيز ق ر أكرب  ن املسةةةةةةةةةةةة وليا البيئيا 

 ال ور  احليتتيا السليما. وتشايع نشر ال كنولوجيتت الرايقا بتلبيئا اليت تطبال ممترستت
ي عني اةة يةة  وإدار  املواد الكيميةةتريةةا وغههةةت  ن املواد اليت  المواد الكيمياااياة والمواد الرطرة: - 14

تشةةكل خطرا عن  إطالقهت م البيئا  لضةةمت   نتول هت  ونقلهت  و زينهت  وتكريرهت  أو إعتد  اسةة خ ا هت  
 وال خلص  نهت  بشكل   ن.

 
ي عني رصةة   يتا ارترير والنفتيتت الصةةلبا امل ول   عن عمليتت  :المجارير والنفايال الصاالبةمياه  - 15

ال شةةةعيل والعمليتت الصةةةنتعيا و رااال الصةةةرف الصةةة ي  وال  كم ايهت و عتجل هت على الن و املطلول  وذلك 
 قبل طرحهت أو ال خلص  نهت.

ي عني اةةة يةةة  طةةةتبع االنبعةةةتثةةةتت م اضوا   ن املواد الكيميةةةتريةةةا واملواد  :االنبعاااتااال لي ال وا  - 16
العضةةةةةةةةةويا الطيتر   واإليروسةةةةةةةةةول  وعوا ل الصةةةةةةةةة أ وال اكل  واجلزيئتت اضبتريا  واملواد الكيميتريا املنضةةةةةةةةةبا 

على لألو و   ونواتم االحرتاح العراةةيا امل ول   عن عمليتت ال شةةعيل  ورصةة هت وال  كم ايهت و عتجل هت 
 الن و املطلول  وذلك قبل طرحهت أو ال خلص  نهت.

ب   ن  ال :ممكلحد  قصى إلى  إعادة تدويرهاوزيادة ممكل حد  دنى النفايال إلى  تقلي  - 17
تقليل النفتيتت  ن  يع ا،نواع  مبت م ذلك املت  والطتقا  أو القضت  عليهت هنتريت م املص ر أو عن طريال 

تت اإلن ت  والصيتنا واملرااال  واس ب ال املواد  واحلفتظ على الطبيعا  وتكرير املواد  ممترستت ك ع يل عملي
 وإعتد  اس خ ا هت.

 
 السلوك األ  قي:  

ت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أ  ي قي وا ب على  عتيه السةةةةةةلوت ا،دال وا،خالقي   :الفسااااااد - 18
م أي شةةةةكل  ن أشةةةةكتل الفسةةةةتد  مبت م ذلك االب زا   أو الع   وأ   رت وا القوانني احملليا وأال ي ورطوا 

 أو الرشو .
ي  وقع  ن  وردي ا، م امل     أ  يكشةفوا لأل م امل     عن أي حتلا  التضارب لي المصالح: - 19

 وظ     ،ي  سةةةة ول م ا، م امل     أوق  يب و ايهت تضةةةةترل م املصةةةةتك  وأ  يكشةةةةفوا ضت عمت إذا كت
ل  أي   رتبط بعق   ع ا، م امل      صةةةةةةةةةةل ا  ن أي نوع م العمل ال،ي يقوم ب  املورد أو  ت إذا كت اق 

 نوع  ن الصالت االق صتديا  ع املورد.
نوع  وع م قبول أي“  طلقتع م ال سةةةةت و ”ت خ، ا، م امل     بسةةةةيتسةةةةا  :ال دايا والضااايالة - 20

تقبل ا، م امل     أي دعو  حلضور املنتسبتت الريتايا  وال ن اض ايت أو أي عر   ن عرو  الضيتاا. 
أو الملقتايا  أو عر  لقضةةةةةةةةةةةةةةةت  العطل أو للقيتم برحالت ترايهيا أخرى  أو النقل  أو دعو  ل نتول الع ا  
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يق  وا أي  نفعا  كبضةةترع أو خ  تت قتنيا أو  نصةةبت  العشةةت . وت وقع ا، م امل      ن  ورديهت أال أو
صةةةةةةةةةةةةةةة  تيسةةةةةةةةةةةةةةةه أعمتل املورد ل ى ا للبيع  إىل أي  وظ   ن  وظفي ا، م امل     بقللعمل أو ارصةةةةةةةةةةةةةةة

 امل    . ا، م
: تنطبال القيود املفرواةةةةةةةا بع  ان هت  اخل  ا على  وظفي الردمةانت ا  القيود المفروضاااااة  عد  - 21

عمليا الشةةةةةةةةةةةةةرا   السةةةةةةةةةةةةةتبقني ال،ين اشةةةةةةةةةةةةةرتكوا م  وعلى املوظفني ا، م امل     القترمني على رأذ عملهم
سةبال ض ال  ا،شةختص القيتم مبعت الت  هنيا  ع املوردين. وي وقع  ن  وردي ا، م امل     أ    نعوا  إذا

 عن عر  عمل على أي شخص  ن ه ال  ا،شختص لفرت  عتم بع  انفصتضم عن اخل  ا.
 

 سب  االتصال:   
المشاااااااااااتريال التا عة   ااااااااااابكة يمكل توجيه  ي  سااااااااااائلة تتعلق  مدونة السااااااااااالوك ه ه إلى 
 عااال فااارياااق  ااارياااااادهااااااا اإللاااكاااتاااروناااي: الااارلاااياااعااااااة الااامسااااااااااااااتاااو  الاااماااعااانااايااااااة  اااااااإلدارة لااالاااجااانااااااة

hlcmpn.secretariat@one.un.org. 
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